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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете
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Възможности
за
неплатен
Европейската комисия в България

стаж

в

Представителството

на

Краен срок: До месец преди започването на стажа
Представителството на Европейската комисия в България предлага
неплатени стажове по спонтанна кандидатура.
Условията, на които трябва да отговарят кандидатите за такъв стаж, са
следните:
- Студент/ка, записан/а в редовна форма на обучение - стажът трябва да е
част от обучението на кандидата.
- Задължително владеене на поне един от изброените езици - английски,
френски или немски.
- Втори официален език на Европейския съюз се счита за предимство.
- Актуално уверение от учебното заведение, което да удостоверява
качеството им на студент.
Желаещите трябва да изпратят:
- Автобиография/CV
- Мотивационно писмо, обясняващо мотивите им да кандидатстват за стаж
в Представителството на Европейската комисия в България.
- В мотивационното писмо трябва да бъде упоменат желаният период на
стаж и неговата продължителност. Ако тя надвишава 6 седмици, кандидатът
трябва да има предвид, че след това няма възможност да кандидатствате
за друг (платен) стаж в Комисията.
Пълна информация за платените стажове в Европейската комисия може да
бъде намерена тук: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Моля изпращайте кандидатурите на следния адрес минимум един месец
преди желаното начало на стажа: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu
Източник:
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/training_careers/traineeships/index_bg.htm
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Международна младежка конференция, Крушево, Македония, 25 - 29
септември 2014
Краен срок: ASAP
12-то издание на Международната младежка конференция "Европейски
ценности за бъдещето на страните от Югоизточна Европа" ще постави акцент
върху следните теми: влиянието на ЕС в региона на ЮИЕ; Европейската криза и
предизвикателства; Постсоциалистическа носталгия - миналото все още ли
съществува? Неформалното образование и активността на младите; Активирането
на младите хора чрез доброволчество; Свобода на придвижването, образование,
стажове и партньорства за развитие на младежта; Безработицата сред младите
хора - наша работа ли е да намерим решение? Младежко социално
предприемачество - общата картина и новата програма на ЕС "Еразъм +".
Всички разходи се покриват.
Източник: http://www.krusevoconference.org.mk/
Array Processing Language Problem Solving Competition
Краен срок: 8 август 2014 г.
Dyalog кани студенти от цял свят да използват APL system (Array Processing
Language) и да разработят решения на десет въпроса и да решат поредица от
проблеми.
Източник: http://www.dyalogaplcompetition.com/
Конкурс за подбор на външни експерти – обучители и фасилитатори
Краен срок: 11 август 2014 г.
Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) обявява конкурс за
експерти – обучители и фасилитатори, които ще бъдат ангажирани с
организирането и провеждането на обучения за доброволци от Европейската
доброволческа служба (ЕДС), както и за участниците в транснационалните
дейности за сътрудничество между Националните агенции.
Конкурсът е отворен за всички заинтересовани с опит в провеждането на
тренинги и обучения и познаващи спецификата на Европейските програми в
сферата на образованието, обучението и младежта.
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Източник: http://www.hrdc.bg/
Седмо международно триенале на графичните изкуства, София 2014,
България
Краен срок: 20 август 2014 г.
Всеки автор може да представи до три творби, създадени след 2011 година,
които не са участвали в други международни конкурси.
Размер на файла: Голямата страна: не повече от 3400 pixels и не по-малко от
2400 pixels. IMAGE MODE – RGB Color. JPEG Options – Quality 12.
За пръв път в програмата на триеналето е предвиден раздел
„Експериментални графични форми и кураторски проекти“. Желаещите да
участват в него следва да представят своите предложения в секция „Графика и
илюстрация”, СБХ, „Шипка”6, 4 ет. до 1. 06. 2014 г.
Предложенията трябва да включват:
- концепция;
- списък на предвидените автори;
- визуален материал;
-описание на техническите параметри на проекта , включително и
информация за предпочитано или ангажирано/осигурено експозиционно
пространство.
Одобрените кураторски проекти, като част от програмата на 7-мото
триенале ще бъдат включени в неговия пълен цветен каталог, ще получат
логистична подкрепа, а при нужда и експозиционно пространство, максимално
съобразено със спецификата им.
Източник: http://www.logincee.org/remote_libraryitem/29857?lang=bg
Конкурс Tvebiomovies 2014
Краен срок: 25 август 2014 г.
Tvebiomovies е конкурс за едноминутни филми посветени за околната среда,
в което могат да участват всички от цял свят с достъп до камера. Очакват се
креативни, забавни или сериозни, вдъхновяващи истории.
Конкурсът имат три категории в конкурса:
- Награда на Европейската банка за възстановяване и развитие за
устойчиви инициативи;
- Наградата Инбар за бамбук и ратан;
- Наградата на WWF-UK за свят с бъдеще.
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Филмите трябва да са до 1 минута и трябва да бъдат изпратени на
английски, арабски, испански, руски или френски език.
Източник: http://tve.org/biomovies/index.html
Стажове в европейски институции
Краен срок: 29 август 2014
Отворена е процедурата за кандидатстване за платен стаж в Европейската
комисия в периода март - юли 2015.
Повече информация: http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
Източник:
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/training_careers/traineeships/index_bg.htm
Traces of History’s Research Fellowship at University of Oslo, Norway
Краен срок: 1 септември 2014 г.
Проектът на университета в Осло се стреми да проучи средновековни
германски и романски езици, за да се идентифицират възможните функции,
които могат да обяснят защо германските езици са запазили словореда си, докато
романските езици са го загубили. Кандидатите трябва да притежават магистърска
степен или равностойна по лингвистика, европейски езици или сродна
дисциплина. Успешният кандидат трябва да има и добри работни умения на
английски език.
Източник: http://uio.easycruit.com/vacancy/1194767/62046?iso=no
Erasmus+ Летен обучителен видеоконкурс 2014
Краен срок: 5 септември 2014 г.
Изпратете оригинален видеоклип, разказващ или показващ какво имате
намерение да учите, и получете шанса да спечелите пътуване за двама до Брюксел
(Белгия), настаняване за две нощувки в Брюксел, както и два билета за събитието
TEDxBrussels през декември.
Видеото трябва да бъде не по-дълго от 30 секунди, не по-голям от 50 MB и в
една от файлови формати:. AVI, MOV, WMV, или Mp4.
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Източник:
https://europa.eu/youth/eu/news/erasmus-summerlearningvideocontest-2014-apply-5-september-0_en
Инициатива „Свързани общности”
Краен срок: 15 октомври 2014 г.
Инициатива „Свързани общности” на ЕК цели разработване на бизнес
модели, адаптирани за въвеждане на бърз широколентов достъп в общностите.
Могат да кандидатстват с проекти местни, регионални или национални власти,
обществени, публични или частни организации. Проектът за широколентов достъп
трябва да се намират в една или повече държави-членки на ЕС.
Източник:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-local-regionaland-national-leaders-take-advantage-new-eu-broadband-funding-and-support
Награда на ЕС за културно наследство и Europa Nostra 2015
Краен срок: 15 октомври 2014 г.
Ще бъдат наградени 30 проекта в областта на културното наследство, 7 от
тях
ще
получат
Гран
при,
а
един
Награда
на
публиката.
Europa Nostra Award се връчва в областите:
- Опазване и консервация
- Изследвания и цифровизация
- Изключителни заслуги на физически лица или организации
- Образование, обучение и повишаване на осведомеността
Източник: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2015/
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ДЕПУТАТИТЕ ПРИЗОВАХА ЗА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ РАБОТНИ
МЕСТА ЗА 5,3 МЛН. МЛАДЕЖИ

Европейският парламент призова за засилване на мерките за борба с
безработицата сред младите хора, включително минимални общи стандарти за
професионалното обучение и достойните трудови възнаграждения.
Финансирането от ЕС на програми, свързани със заетостта, също следва да се
увеличи в бъдещите бюджети.

Устойчивият икономически растеж
е
невъзможен
без
намаляване
на
неравнопоставеността,
гласи
текстът,
който беше одобрен от 502 гласа „за", 112
гласа „против" и 22 гласа „въздържал се".
Текстът предупреждава, че младежката
безработица е достигнала безпрецедентно
високи равнища, средно 23% в целия ЕС,
с върхови стойности от над 50% в някои
държави членки. Общо 5,3 милиона
европейци на възраст под 25 години са
безработни.
Комисията трябва да наблюдава отблизо прилагането на схемите „Гаранция
за младежта", които стартираха миналата година, и да предложи минимални
стандарти за качеството на стажовете, равнища на заплащане и достъп до услуги
по заетостта. Финансирането от ЕС за инициативата за младежка заетост,
понастоящем 6 милиарда евро, също трябва да се засили, според текста.
Допълнителните мерки на национално равнище могат да включват мерки за
предотвратяване на отпадането на младите хора от училище, насърчаване на
обучението и професионална подготовка, както и всеобхватни стратегии за
младежите, които не са в процес на заетост, образование или обучение.
Държавите членки на ЕС трябва също така да използват възможностите на
Европейския социален фонд и програмата „Еразъм +", за да финансират проекти,
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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които насърчават предприемачеството и премахването на бедността и социалното
изключване, заявиха членовете на ЕП.
Адаптиране на образованието към нуждите на пазара на труда
В резолюцията се подчертава нуждата младите хора да придобиват
универсални умения, като овладяване на информационните технологии, лидерски
умения, критично мислене и езикови познания, включително и чрез обучение в
чужбина. Държавите членки, изхождайки от очакванията за бъдещата структура
на икономиките си, трябва да дадат приоритет на науката, технологиите,
инженерството и математиката в образователните си програми, тъй като
търсенето на тези профили ще бъде вероятно високо на пазара на труда.
Накрая, членовете на ЕП призовават държавите членки да гарантират, че
младите хора ще имат достъп до качествени работни места, които предлагат
стабилност и сигурност и отговарят на основните стандарти на труд. За да
насърчат създаването на работни места, националните правителства трябва да
намалят
административната
тежест
за
самостоятелно
заетите
лица,
микропредприятията и малките и средни предприятия, да въведат благоприятни
данъчни политики и да установят благоприятен климат за частни инвестиции.

Източник на изображението: Европейски съюз
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
СЛЕД ИЗБОРИТЕ

Мартин Шулц – европейските депутати поставиха прецедент с първия
председател на ЕП, преизбран за втори мандат
Европейските депутати преизбраха Мартин
Шулц
за
председател
на
Европейския
парламент. Той ще заема поста за следващите
две години и половина. Шулц беше подкрепен
от 409 от общо 612 валидни гласа, подадени от
гласувалите членове на ЕП на първи тур.
В своето обръщение към членовете на
Европейския парламент, Шулц благодари за
оказаното му доверие и заяви: „За мен е изключителна чест да бъда първият
председател на Европейския парламент, преизбран за втори мандат. Приемам
задълженията си изключително сериозно, защото ние сме сърцето на
европейската демокрация и сме отговорни да приемаме нормативните актове и
да следим за тяхното изпълнение.“
След избора на председател, беше проведен и избор на 14 заместникпредседатели. В техните функции влизат и задачата да водят заседанията, когато
председателят отсъства, и да поемат делегирани им от председателя негови
функции – например, да представляват Парламента на церемонии или прояви.
Ако искате да научите кои са новите заместник-председатели, можете да
разгледате следната Инфографика на Информационното бюро на ЕП за България.
Информация за гласуването за председатели и заместник-председатели
За избор на кандидат Правилникът за дейността на ЕП определя, че той
трябва да е събрал абсолютно мнозинство от валидно подадените гласове – 50% +
1. Празни или невалидни бюлетини не се преброяват при изчисляването на
резултатите. За заместник-председатели членовете на ЕП гласуват с обща
бюлетина.
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Накратко за Европейския парламент
Европейският парламент е стар,
колкото и Европейската общност като с
времето той променя своята форма и
придобива
все
повече
правомощия.
Европейският
парламент
участва
в
създаването на законите на ЕС, заедно със
Съвета в одобряването на многогодишни
бюджетни планове и ежегодни бюджети на
ЕС. Без одобрението на ЕП не може да се приеме бюджетът, както и
разширяването на ЕС с нови държави-членки. В правомощията на ЕП е изборът
на председател на Европейската комисия и потвърждаване на целия ѝ състав.
Европейският парламент е организиран в специализирани комисии по
различни направления. В комисиите депутатите изготвят доклади и подготвят
предложения за поправки в законите. Членовете на парламента наброяват 751 и
се избират на всеки пет години в общи и преки избори. Най-много депутати има
Германия (96). България има 17 депутата.
Повече за Европейския парламент можете да прочетете в „Добре дошли в
Европейския парламент“ – безплатно издание на ЕП, достъпно в онлайн
книжарницата на ЕС - EU Bookshop.
Жан-Клод Юнкер – новият председател на Европейската комисия
На 5-ти ноември тази година
започва петгодишният мандат на новия
председател на Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер. Той беше избран с 422
гласа „за“ при гласуването на Европейския
парламент.
Юнкер
се
нуждаеше
от
подкрепата на поне 376 от общо 751
членове на парламента при провеждането
на тайното гласуване.
С избирането на Юнкер за пръв път в история на ЕС Европейският
парламент избра, а не просто одобри председателя на ЕК, предложен от
Европейския съвет, следвайки последните промени в процедурните правила от
Договора от Лисабон от декември 2009 година.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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Информация за процедурата по номиниране и избор на председател на ЕК
Въз основа на резултатите от европейските избори се провеждат
консултации между председателя на Европейския съвет и ЕП за възможен
кандидат. След това председателят на Европейския съвет предлага кандидат на
ръководителите на страните-членки в Европейския съвет. Съветът номинира
кандидат с квалифицирано мнозинство. Изборът на председател е в ръцете на ЕП,
чиито членове избират председател на Комисията с мнозинство от списъчния
състав на Парламента (поне 376 депутати).
Функции на председателя на Европейската комисия
Ръководи и дава политически насоки на работата на Комисията, която е
изпълнителен орган на ЕС. Свиква и ръководи заседания на колегиума на
комисарите. Води работата на Комисията по прилагане на европейските
политики.
Накратко за Европейската комисия
Европейската комисия е изпълнителен орган
на ЕС, който предлага закони, следи за
изпълнението
на
споразуменията
и
утвърждава ролята на Съюза. Членовете на
Комисията
неофициално
се
наричат
„комисари“. Те се ангажират да действат в
интерес на Съюза като цяло и не могат да
получават указания от правителствата на
своите държави.
Комисията е политически отговорна пред Парламента и присъства на
всички негови заседания, където трябва да обясни и обоснове своите политики.
Комисията е с мандат от пет години и се назначава в шестмесечен срок след
изборите за Европейски парламент по специална процедура.
Европейската комисия има четири основни функции:
1. Прави предложения за закони, които изпраща на Парламента и на
Съвета.
2. Ръководи и провежда политиките на ЕС и управлява бюджета.
3. Налага спазването на европейското законодателство (съвместно със
Съда на ЕС).
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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4. Представлява Съюза на международната сцена.
Повече за Европейската комисия можете да научите в поредицата
„История на Европейската комисия“, достъпна безплатно в онлайн книжарницата
на ЕС - EUBookshop.

За повече информация:
Представителство на Европейската комисия в България
Европейски парламент
„Как работи Европейският съюз? Пътеводител на европейските
институции“
Източник на изображенията: Европейски съюз

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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КРЪГЛА МАСА В ПОДКРЕПА НА ВЕЛИКО ТЪРНОВО – КАНДИДАТ ЗА
ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 2019

Кръгла маса бе проведена в подкрепа
на кандидатурата на Велико Търново за
европейска столица на културата на 17 юли
2014 г. в Европейски информационен
център – Велико Търново. Събитието е част
от
кампанията
на
новосформираната
„Гражданска мрежа за развитие на област
Велико Търново“, в която участват следните
организации: Европейски информационен
център – Велико Търново, Център „Мария“ – Горна Оряховица, Сдружение
„Младежка толерантност“ – Горна Оряховица, ЦМЕДТ „Амалипе“, Сдружение
„Виктория 04“ и Сдружение ЦРМД.
По време на кръглата маса представители на Информационния офис в
подкрепа на кандидатурата разясниха целите, приоритетите и конкретните
дейности, описани в апликационната форма, която има съществен принос при
оценяването на градовете-кандидати. Гражданската мрежа, от друга страна,
представи свои предложения за последващи дейности, с цел формиране на
дългосрочно партньорство между участващите страни за културното развитие на
областта. Срещата завърши с продуктивна дискусия, на която бяха дадени
предложения за обогатяването и разширяването на информационната кампания
относно значението на кандидатурата за европейска столица на културата.
Кампанията на „Гражданската мрежа за развитие на област Велико
Търново“ се осъществява в рамките на проект „Стратегическо планиране и
конкретни застъпнически кампании: Основни инструменти за изграждане и
развитие на организационния капацитет на гражданските организации“ към
Института за регионални и международни изследвания по Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство.
За подробна информация за всички реализирани през месеца събития,
посетете официалната страница
на Европейски информационен център „Европа Директно”, Велико Търново
www.europeinfocentre.bg
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР
ЗА М. АВГУСТ 2014

07 – 17 АВГУСТ 2014 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „МОМИНА КРЕПОСТ” –
МЛАДЕЖКИ
ТРЕНИНГ
„ЛИДЕРСТВО”
/ЛИДЕРСКА
АКАДЕМИЯ GLOW/

15 АВГУСТ 2014 – 11:00 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПАРК „МАРНО ПОЛЕ” –
„МЛАДИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПА”

15 АВГУСТ 2014 – 11:00 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПАРК „МАРНО ПОЛЕ” –
ИЗНЕСЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАНД С МАТЕРИАЛИ ЗА ЕС

31 АВГУСТ – 12 СЕПТЕМВРИ 2014 – ЗАДАР, ХЪРВАТИЯ – МЕЖДУНАРОДНО
ОБУЧЕНИЕ ЗА МЛАДЕЖИ
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